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कैरेफ सुताय होता आणण केट वलणकय होती. दोघे एकभेकाांलय 
प्रेभ कयत होते. ऩण सायखे नाही, कधी कधी तमाांच्मात छोट्मा 
छोट्मा कायणाभुऱे भतबेद सुद्धा होत असत. भग ते दोघे 
कुत्र्माभाांजया सायखे बाांडत, ते फघून असे लाटत नसे की ते दोघे 
ऩतीऩतनी आहेत. 





 एक ददलस तमा दोघाभध्मे भोठे्ठ बाांडण झारे,कैरेफ नायाज 
होऊन ऩतनीलय याग दाखलण्मासाठी घयाचा दयलाजा धडकन फांद 
केरा.केटही ततच्मा ऩतीरा खोट्मा खोट्मा तनलडक लळव्मा देत होती. 



कैरेफ घयाच्मा जलऱ जांगरात फपयत होता, मा चचडचचड्मा फाईळी भी 
का रग्न केरां? तो वलचाय कयत यादहरा.थोड्मालेऱ चारल्मानांतय तमाचा याग 
ळाांत झारा आणण तो का बाांडरा होता हेही तो वलसरून गेरा.तमाच्मा एलढेच 
रऺात होते की तमाचे तमाच्मा फामकोलय खूऩ प्रेभ आहे, ततचा सुांदय चेहया, 
ततचे हसणे,आणण ततने तमाय केरेरे चवलष्ट ऩुडड ांग तमाच्मा रऺात होते.   



घयी जाऊन फामकोरा बेटण्मा ऐलजी कैरेफने जांगरातीर लाऱरेरी 
झाडां फघण्माचे ठयलरे. ज्माभुऱे काही ददलसाांनी तमा झाडाांना काऩण्मासाठी 
आया भळीन आणण्माचे ठयलरे. जांगरात फपयता फपयता तमाचे ऩाम 
दखुामरा रागरे. वलश्ाांतीसाठी तो एका दठकाणी रलांडरा आणण तमारा 
झोऩ रागून गेरी.  



थोडमा लेऱाने ततथे मेदददा नालाची चेटकीण आरी.ती जांगरात गुहेत 
याहत होती.ती चप्ऩरेचा पटक पटक आलाज कयत आरी. ततने काही भांत्र 
म्हटरे. ती कैरेफच्मा जलऱ आरी तेव्हा तो घोयत होता. “भी चाांगल्मा भुहूताालय 
इथे आरे आहे” ततने खुळ होऊन म्हटरे. भाझ्मा चुरत बालाने भरा नलीन 
जाद ूलळकलरी आहे, ती लाऩरून फघण्माची चाांगरी सांधी आहे.” 

 भग मेदददा कैरेफच्मा जलऱ फसरी आणण ततने हाडासायख्मा अांगठ्माने 
कैरेफच्मा  डाव्मा  कयांगऱीरा स्ऩळा केरा.तयीऩण कैरेफरा जाग आरी 
नाही.ततने आऩरा भांत्र म्हणामरा सुरुलात केरी. 
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चेटफकणी जलऱ एक सुतायाच्मा ऐलजी एक कुत्रा झोऩरेरा होता. “व्ला 
काम बायी जाद ूआहे!” चेटकीण स्लत्राच म्हणारी. ददलसबयाचे लाईट काभे 
ततची करून झाल्माभुऱे ती आनांदाने ततच्मा गुहेत ऩयत गेरी.   

जेव्हा कैरेफ जागा झारा तेव्हा सूमा फुडरा होता. आधी तमाने जाांबई 
ददरी, आऩरी ऩाठ सयऱ केरी आणण भग आऩल्मा फगरेत कुयलाऱरे,ऩण 
कळाने ऩामाने? अये हे काम झारे!तमाचे तोंड उघड ेतय उघडचे यादहरे आणण तो 
पक्त फघत यादहरा.तमाच्मा वलजाय आणण फेल्टच्मा जागी कुत्राचे दोन केसाऱ 
ऩाम होते. 

तो घाईघाईने आऩल्मा चाय ऩामाांलय उबा यादहरा! तो खूऩ घाफयरा होता. 
तमाने लऱून स्लत्रा ऩाहण्माचा प्रमतन केरा. तमाने जे ऩादहरे तमालय तमाचा 
वलवलास फसरा नाही. छे अळा गोष्टी होत नाहीत. फाऩये? हा तय भी कैरेफ 
आहे. तमाच्मा रऺात आरे की, तो काही स्लप्न फघत नव्हता.तय तो खयच 
कुत्रा झारा होता. 



आता भी ऩयत घयी जालून सगऱां काही साांगण्माचा प्रमतन कयतो. भग तो 
तमाच्मा तमा त्रासदामक अलस्थेत हऱूहऱू घयाकड ेतनघारा. तमाची ळेऩटी डालीकड े
–उजलीकड ेहारत होती.जगातरा हा असा कोणता चभतकाय होता की तो कुत्रा 
झारा? ऩण तेच खयां होते.काही लेऱाऩूली तो कैरेफ एक सुताय होता. तमाच्मा 
डोक्मातही कैरेफचेच वलचाय होते. आता तो ऩऱत ऩऱत तमाच्मा फामकोकड े– केट 
कड ेघयी जात होता. काम हे फयोफय आहे ना?ऩण तमारा चाय ऩाम होते आणण 
तमाचे भन खूऩच उदास होते. 



यात्र झारी होती आणण आकाळात चांद्रही ददसू रागरा होता. बफचायी केट 
एका खोरीतून दसुऱ्मा खोरीत जात होती. आणण ऩयत ऩयत खुचीळी ततची टक्कय 
होत होती. ती घाफयरी होती. ततने फकतीतयी लेऱा फाहेय जालून फतघतरे होते, ऩण 
कैरेफ चा काहीच ऩतता नव्हता. ततचा नलया ततरा कामभचा सोडून गेरा होता 
का? ततने स्लत्राच वलचायरे. नाही नाही ततच्मा नलऱ्माचे ततच्मालय खूऩ प्रेभ 
होते. तो सायखा हे फोरून दाखलत होता. कैरेफ ततच्मालय लैतागरा तय नसेर 
ना? की तमारा काही झारे तय नसेर ना? काम भादहत? 



 जेव्हा कैरेफ दयलाज्माजलऱ आरा तेव्हा तमारा आत मामरा तो 
कचयत होता. तमारा कुत्राच्मा रुऩाभुऱे राज लाटत होती. ऩण तमाने दहम्भत 
करून दयलाजा आऩल्मा ऩांज्माने लाजलरा. केटने दाय उघडरे. तो दोन 
ऩामाांलय उबा यादहरा आणण दोन ऩाम केटच्मा एप्रनलय ठेलरे. आणण म्हटरे 
की,केट भी कैरेफ आहे. ऩण तमाच्मा तोंडातून पक्त घुयघुय आलाज मेत 
होता.तमाने केटरा हाका सुद्धा भायल्मा. ऩण काही उऩमोग झारा नाही. 



“बफचाया, हयलरेरा कुत्रा ददसतोम!” केट म्हणारी.केटने एका ग्रासात 
तमारा वऩण्मासाठी ऩाणी ददरे आणण उयरेल्मा भटणाचा तुकडा सुद्धा ददरा. 
कैरेफने ऩोटबय ऩाणी प्मामरे ऩण काही खालेसे तमारा लाटरे नाही. जेव्हा 
केट ळार ऩाांघरून कैरेफरा ळोधण्मासाठी जात होती,तेव्हा कैरेफने ततची 
चप्ऩर तोंडात धरूरी आणण ततरा अडलरे.    

“लेडऩटा एका फाजूरा फस” केट तमारा यागलरी. “भाझ्माजलऱ 
तुझ्माळी खेऱण्मासाठी लेऱ नाही. भरा भाझ्मा वप्रम ऩतीरा ळोधामचे आहे. 
कोणास ठालूक तो एखाद्मा सांकटात साऩडरा असेर. भग कैरेफने ततच्मा 
चप्ऩर सोडल्मा आणण तोऩण ततच्मा भागे भागे जालू रागरा.  



 ते दोघे जांगरात फपयत होते, केटरा कैरेफ कसा साऩडणाय?  

तो तय ततच्मा भागे भागे फपयत होता. 
आता त्याची सावऱी आणि आकार कुत्र्यासारखी होती. 





केट सकाऱी दभून-बागून घयी ऩयत आरी. ततच्मा चऩरा दलाने 
ओल्मा झाल्मा होतमा. भग ती तमा खुचीलय फसल्मा फसल्मा झोऩरी. 
जी खुची ततच्मा ऩतीने फनलरी होती. आता ततचा नलया ततच्मा 
ऩामाजलऱ फसरा होता. 

दऩुायी उठल्मानांतय केटने कैरेफरा खूऩ ळोधरे.तो ततच्मा भागे 
भागे जात होता. थोड्मालेऱाने तो जभीन हुांगामरा रागरा. तसे तय 
तमाची काही गयज नव्हती. 



नांतय केट ळहयात गेरी आणण ततने दारूच ेअड्डे, ऩोस्ट 
ऑफपस, दकुाने आणण यस्तमालय सगऱीकड ेकैरेफची चौकळी केरी. 
     सगळमाांनी आऩरी चचांता व्मक्त केरी आणण भदतीच े
आवलासन ददरे. ऩण तमाऩैकी कोणीही कैरेफरा ऩादहरे नव्हते. 



जेव्हा केट यात्री ऩरांगालय जालून झोऩरी तेव्हा कैरेफ आऩल्मा जागी 
केटच्मा जलऱ जालून झोऩरा. तमाने केटरा जलऱ घेतरे आणण ततच्मा 
भानेची ऩाऩी घेतरी. कैरेफ योज असेच कयत असे. भग तमाने आऩरे 
ददलसबयाचे दु् ख साांचगतरे. केटरा कुत्र्माची गयभी चाांगरी लाटरी. तो फयोफय 
असल्माभुऱे ततरा एकटेऩणा लाटरा नाही. 

भग केट आऩरा हात कैरेफच्मा अांगालय टाकून झोऩरी. ऩण कैरेफ 
यात्रबय जागाच यादहरा. तो वलचाय कयत होता, चचांता कयत होता. की तमाची 
ओऱख केटरा कळी साांगाली? तो कुत्रा नाहीतय कैरेफ आहे हे कसे साांगाले? 

भाणसाच्मा रुऩात कसे माले?केटऩण कुत्रा झारी तय ते दोघे आनांदाने फयोफय 
याहू ळकतीर का?  



केट ने कुत्र्मारा स्लत्जलऱ ठेलण्माचे ठयलरे. ततने तमाच्मासाठी एक 
कॉरय आणरी, तमालय वऩतळमाची फटणे होती.कुत्रा रार यांगाचा होता. अगदी 
ततच्मा नलऱ्माच्मा केसांसायखा. म्हणून केटने तमाचे नाल रुपस ठेलरे. ततने 
कुत्र्मारा काही मुक्तमा लळकलल्मा,जसे भागच्मा ऩामलय उबे याहणे, फसणे, ळेकहैंड 
कयणे, लस्तू घेलून मेणे, बो बो कयत लस्तू भोजणे. आदद. जेव्हा रुपसने मा गोष्टी 
ऩटऩट लळकल्मा तेव्हा केटरा आवचमा लाटरे. 



जेव्हा केटचे लभत्र घयी मेत तेव्हा ती ततचा कुत्रा अलबभानाने दाखलत 
असे. कुत्र्मारा सुद्धा रोकाांच्मा सांगतीत, गप्ऩाांभध्मे भजा मेत असे. ऩण जेव्हा 
तमाचे जुने ळत्रू तमाच्मा डोक्मालरून हात फपयलत तेव्हा तमारा आलडत नसे. 





केटरा कुत्र्माफद्दर प्रेभ लाटत होते.  ते एकभेकाांफयोफय याहत होते, ऩण ते 
खुळ नव्हते..ततरा नेहभीच ततच्मा हयलरेल्मा ऩतीची आठलण मेत असे. ततरा 
अजून ऩमतं कऱरे नव्हते की, ततचा ऩती ततरा का सोडून गेरा होता. कैरेफरा 
लाटत होते की, तो जय तमाची ऩूणा कहाणी केटरा साांगू ळकरा असता तय फकती 
फये झारे असते. तो केटच्मा ऩामाजलऱ फसून हाड चालत फसे आणण केट वलणत 
याही. कधी-कधी केटच्मा डोळमातून अश्ू मेत आणण भग ती तनयाळ होत 
णखडकीतून फाहेय फघत याही. तेव्हा कैरेफ आऩरा ऩांजा ततच्मा कां फयेलय ठेलून ततचा 
चेहया चाटत असे. भग केट कुत्र्माचे कानालरून,ऩाठीलरून हात फपयलत म्हणे की, 
एलढा  प्राभाणणक कुत्रा लभऱाल्माने ती बाग्मलान आहे. 



एक ददलस कैरेफ झाडाखारी आयाभ कयत होता आणण ताजा घास हुांगत 
होता,तेव्हा काही कुत्र ेआरे आणण तमाच्माफयोफय खेऱामरा रागरे. कैरेफरा हे खूऩ 
आलडत असे. ऩण रलकयच तो घयी ऩयत आरा. फाकी कुत्र्माांची घयात घुसण्माची 
दहांभत झारी नाही. कैरेफरा कुत्र्माांफयोफय खेऱण्मात भजा लाटे. ऩण तमारा आऩरे 
खये रूऩ वलसयामचे नव्हते. 

ते कुत्र ेएकदोन लेऱा तमाच्मा फयोफय आरे ऩण कैरेफने तमाांना लरफ्ट ददरी 
नाही. भग तमाांनी मेण्माचे फांद केरे. 



अळारयतीने एका नांतय एक असे फकतीतयी भदहने गेरे. माकाऱात कैरेफ 
नेहभी तमा दठकाणी जामचा श्जथे तमाचे रुऩाांतय कुत्र्मात झारे. तमारा लाटे की 
ततथेच तमारा भुक्तीचे सांकेत लभऱतीर.तो श्जथे झोऩरा होता ततथे जालून 
तमाने झोऩण्माचे नाटक केरे. ऩण खयेतय तो डोळमाच्मा कोनातून सगऱे 
फघत होता. तमाच्माजलऱ खारूताई फपयत होतमा. झाडालय चचभण्मा फकरबफरत 
होतमा. ऩाने हलेने हारत होती.कैरेफरा काही खास ददसरे नाही. कैरेफने काही 
झाडाांची ऩाने उगीच खाल्री, तनदान तमाभुऱे तयी तो भाणूस होईर.ऩण असे 
काही झारे नाही.   



भग थांडी ऩडरी, फपा  ऩडू रागरा.आता कैरेफरा कुत्रा होऊन आठ भदहने 
झारे होते. तो आगीजलऱ फसून याहत असे आणण स्लत् ळेकत असे. तो केटरा 
घयात फपयताांना ऩाहत असे.तो कधी ततरा खये साांगू ळकणाय होता का? तमाने 
आळा सोडून ददरी होती. जय केटरा कुत्र्माचे खयेरूऩ कऱरे असते तय ती खुळ 
झारी असती का?  तनदान ततरा हे तय सभजरे असते की ऩतीने ततरा सोडून 
ददरे नाही. ऩण ऩतीच्मा जागी ततरा हा कुत्रा नलया म्हणून चाररा असता 
का?एखाद्मालेऱेस नाही. असे कैरेफरा लाटरे. 



नाताऱानांतय काही ददलसाांनी, एका चाांदण्मायात्री घयात चोयाांनी प्रलेळ केरा. 
तेव्हा सगऱेजण झोऩरे होते. चोयाांनी गुऩचूऩ णखडकी उघडरी आणण भग घयात 
घुसरे. तमाांच्मा फयोफय फपााची थांडी हला आत आरी. कैरेफ उठरा आणण 
बुांकामरा रागरा. तो सयऱ तमाांना जालून चचकटरा. 

“मा कुत्र्मारा दठकाणी राला, छोटा चोय कुत्र्माऩासून स्लत्रा लाचलत 
ओयडरा. कैरेफने तमाचा हात तोंडात दाफून धयरा होता. उांच चोयाने कैरेफची 
कॉरय ऩकडून ओढरे ऩण कैरेफने आऩरे दात रुतलून ठेलरे. 



 चोय ने अऩना चाकू तनकारा औय फपय लो कैरेफ को भायने दौड़ा.  

चाकू से कैरेफ का अगरा ऩांजा थोड़ा सा तछर गमा. मा आलाजाभुऱे केटची 
झोऩ भोडरी. ततने ऩादहरे की ततचा फहादयू कुत्रा चोयाांळी रढत होता. केट 
कुत्र्माच्मा भदतीरा धालरी. ज्मा चोयाने कैरेफची कॉरय ऩकडरी होती,केटने 
तमाचे केस ओढरे. तमा चोयाने केटरा जलभनीलय ऩाडरे आणण तमाने लळव्मा 
ददल्मा. तमाचलेऱेस कैरेफने तमारा ऩकडरे आणण तमा चोयारा आऩरे धायदाय 
दात दाखलरे. 



अये ही तय कभारीची जाद ूआहे” कैरेफरा काहीच दखुरे नाही. तमाने पक्त 
एकदाच “आह” बयरी आणण भग ज्मा ऩांज्मारा रागरे होते तो ऩांजा तोंडात 
ठेलरा. तय काम आवचमा तमाचा तो “ऩांजा” हात झारा. चोयाने तमाच्मा ज्मा ऩांजारा 
दखुलरे होते, ज्माच्मात चेटफकणीने जाद ूकेरी होती. आता जाद ूसांऩरी होती. कैरेफ 
ऩयत कैरेफ झारा होता. तो आऩल्मा जुन्मा कऩड्माभध्मेच होता.  

 “भी आहे भी,“ कैरेफ खुळीने म्हणारा. केट आवचमााने ऩाहतच यादहरी. 
कैरेफ”ती आनांदाने ओयडरी. दोन्ही चोय हे सगऱे फघून घाफरून णखडकीतून ऩऱून 
गेरे. ते एलढ्मा जोयात ऩऱारे की तमाांच्मा ऩामाांचे ठसेसुद्धा उभटरे नाही. 

  

 



कैरेफ आणण केट दोघे एकभेकाांच्मा लभठीत साभालून गेरे. 
खूऩ लेऱा नांतय जेव्हा तमाांना ळुद्ध आरी,तेव्हा कैरेफने केटरा तमाची 
सगऱी कहाणी साांगण्माचा प्रमतन केरा, तमारा श्जतकी सभजरी होती 
तेलढी कभीत कभी कहाणी तमाने साांचगतरी. ऩण खयी गोष्ट कधीच 
कोणारा कऱरी नाही. काही लेऱेस खूऩ गोष्टी मा अळा यहस्मच 
याहतात.  



नोटएबफर ALA (अभेरयकन राइब्रेयी एसोलसएळन) ऩसु्तक  

रहान भरुाांचे अतमांत सुांदय आणण सचचत्र ऩसु्तक.  

कैरेफ आणण  केट  


